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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μελετώντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, πάρθηκαν διάφορες πληροφορίες για την ολοκλήρωση αυτής της
μελέτης. Η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Στην εργασία αυτή,
επιλέχθηκαν τα θέματα της εγκυμοσύνης και της σεξουαλικής κακοποίησης για περαιτέρω ανάπτυξη.
Στη μελέτη περιγράφονται τα θετικά καθώς επίσης και τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει μία γυναίκα κατά
την περίοδο της εγκυμοσύνης. Οι άντρες παρόλο που δεν μπορούν να νοιώσουν τα συναισθήματα και τα
ερεθίσματα τα οποία δημιουργεί η εγκυμοσύνη, ο ρόλος τους σε αυτήν είναι σημαντικός για την γυν αίκα έγκυο
και συνεπώς για το έμβρυο. Επιπλέον, αναπτύσσονται κάποια συναισθήματα τόσο στην μητέρα, όσο και στον
πατέρα ακόμα και όταν η εγκυμοσύνη αυτή είναι ανεπιθύμητη.
Η σεξουαλική κακοποίηση είναι θέμα που επηρεάζει κυρίως τις γυναίκες. Μερικοί άντρε ς λόγω της αυξημένης
μυϊκής τους μάζας κακοποιούν σεξουαλικά τις γυναίκες τους. Αυτή η σεξουαλική κακοποίηση προκαλεί κάποια
συναισθήματα στον άντρα και στη γυναίκα, τα οποία περιγράφονται στη μελέτη αυτή.
Τέλος, ο νοσηλευτής/τρια οφείλει να έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να παρέχει επαρκή
πληροφόρηση και στήριξη στα άτομα αυτά. Τυχόν ανεπαρκή γνώση καθιστά τον/την νοσηλευτή/τρια ανίκανο/η
να προάγει τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και για τα δύο φύλα.

ABSTRACT
Studying a wide spectrum of subjects, various pieces of information were taken on the completion of this
article. The sexual and reproductive health includes a wide spectrum of subjects. In this article, the subjects of
pregnancy and sexual abuse were selected for futher analysis. In the article the positive as well as negative
emotions experienced by a woman during the period of pregnancy are described. Even if men can't feel
directly the emotions and stimuli created by pregnancy, their role in this is important for the pregn ant woman
and consequently for the fetus. Moreover, certain emotions develop in the mother and the father even if this
pregnancy is undesirable. Sexual abuse affects mainly women. A portion of men abuse women because their
increased muscular mass makes them able to use violence. This sexual abuse creates certain emotions in
both man and woman, which are described in this article. Finally, a nurse obligates to have the essential
knowledge and skills in order to provide sufficient information and support for these individuals. Insufficient
knowledge renders the nurse incompetent to promote sexual and reproductive health for the two sexes.
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τις βοηθήσει να βγουν από την άσχημη κατάσταση

σε αυξημένο κίνδυνο κοινωνικών και ψυχικών
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με

σκοπό

την

επίδειξη

δύναμης

να κάνει με αυτό που ονομάζουμε «ο κύκλος της
βίας» (Κούτα, 2005).

Στο πρώτο μέρος του κύκλου της βίας όπου είναι η

θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη ζωή της. Η

φάση της αυξανόμενης έντασης η γυναίκα μπορεί να

γυναίκα μπορεί να φύγει και να γυρίσει στο

προσπαθήσει να καταπραΰνει το θύτη με το να κάνει

σύντροφο της αρκετές φορές μέχρι να φύγει οριστικά

ό,τι θέλει αυτός. Στη τρίτη φάση του κύκλου, δηλαδή

από τη σχέση.

τη φάση της ηρεμίας ο θύτης μπορεί να εκφράσει την

http:/Avww.raperesponseseivices.com/lmformation.ht

μετάνοια του και να «γεμίσει» τη σύντροφο του με

m, 9.2.03).

δώρα. Μπορεί να ζητήσει από την γυναίκα του να τον

Ο ρόλος του νοσηλευτή

συγχωρέσει και να της υποσχεθεί ότι δε θα ξαναγίνει

Η κύηση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό, αλλά και

βίαιος. Αυτή η φάση θεωρείται και ως η «πλάνη του

πολύπλοκο φαινόμενο τη ζωής, το οποίο χρειάζεται

παραδείσου» επειδή η γυναίκα μπορεί να πείσει τον

τη στενή συνεργασία μίας ομάδας επαγγελματιών

εαυτό της ότι ο θύτης τα εννοεί αυτά που λέει και θα

υγείας όπως για παράδειγμα γυναικολόγων, ψυχολό-

αλλάξει την βίαιη συμπεριφορά του (Κούτα, 2005).

γων και ενδοκρινολόγων (Μωραίτου,2004).

Σύμφωνα με τις Patricia & Jennifer η γυναίκα μπορεί

Οι νοσηλευτές πρέπει να παρέχουν ενημέρωση και

να δεθεί με τη στοργική πλευρά της προσωπικότητας

στήριξη στην έγκυο. Με αυτόν τον τρόπο η έγκυος

του θύτη η οποία ανταποκρίνεται και στην υγιή

θα νιώσει ελεύθερη να συζητήσει τις ανησυχίες της

ανάγκη

και τους προβληματισμούς της, με αποτέλεσμα να

της

να

την

αγαπήσουν

και

να

την

φροντίσου.(cited in Lechner et al, 1993).

μειωθούν τα επίπεδα των φόβων τους. Επιπλέον, οι

Η άποψη του άντρα για τη σεξουαλική

επαγγελματίες

κακοποίηση

καταρτισμένοι στο αντικείμενο τους και να έχουν την

Οι άντρες έχουν την άποψη ότι χρησιμοποιούν την

ευχέρεια να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις

ερωτική

επιθετικότητας

έγκυες, όποτε αυτές νοιώσουν την ανάγκη, έτσι ώστε

προκειμένου να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και

να μην καταφεύγουν σε άτομα που δεν έχουν τις

τον αντρισμό τους. Δεν θεωρούν ότι η βίαιη

απαιτούμενες

συμπεριφορά

παραπληροφόρησή τους (Μωραϊ- του,2004).

επαφή

σαν

τους

πράξη

μπορεί

να

έχει

αρνητικές

υγείας

πρέπει

γνώσεις,

με

να

είναι

αποτέλεσμα

άρτια

την

επιπτώσεις. Παράλληλα έχουν μια παραδοσιακή

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοιμασίας του

εικόνα για την αντρική ανωτερότητα και το στε-

ζευγαριού θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε μαιευτική

ρεότυπο του αντρικού ρόλου στην οικογένεια (Smith,

μονάδα. Η γυναίκα με την παρακολούθηση των

2008).

μαθημάτων

Πολλοί άντρες πιστεύουν ότι το σεξ είναι ένα

ενημερώνεται για τα ψυχολογικά προβλήματα που

δικαίωμα τους και μια απαραίτητη υποχρέωση των

προκύπτουν κατά την κύηση καθώς και τους

συζύγων του (Καρατζά, Κυριακίδου, 2004). Η Bergen

τρόπους

σε έρευνα που έκανε το 1996 βρήκε πολλές γυναίκες

Περαιτέρω, οι νέοι γονείς εκπαιδεύονται στο γονικό

τις οποίες οι άντρες τους βιάζουν με αφορμή να τις

ρόλο (Μωραϊ- του,2004).

αφήσουν έγκυες για να μην τις εγκαταλείψουν στο

Σε μία έρευνα που πραγματοποίησε ο Dellmann

τέλος. Ο συζυγικός βιασμός συνοδεύεται από οργή

(2006) οι πατέρες δήλωσαν ότι θα ήθελαν να τους

και ζήλια του δράστη για το θύμα (λόγω υποψίας ότι

δίνονταν περισσότερες συμβουλές και ενθάρρυνση

συνουσιάζεται με τον οποιοδήποτε), κριτική για την

για το πώς να χειρίζονται το παιδί, καθώς και

ερωτική του συμπεριφορά, αλλά και χυδαία σχόλια

περισσότερες πληροφορίες για την πορεία της

της γυναικείας φύσης. ( Καρατζά, Κυριακίδου, 2004)

γέννας. Επίσης μερικοί πατέρες υποστήριξαν ότι η

Τέλος

μαίες πρέπει να ακούνε τη γνώμη τους, έτσι ώστε να

το

να

εγκαταλείψει

μια

κακοποιημένη γυναίκα το σύζυγο της

σεξουαλική

προετοιμασίας

αντιμετώπισης

των

προγεννητικά

καταστάσεων.

μην τους κάνουν να αισθάνονται ότι επεμβαίνουν στη
δουλειά τους.

Σύμφωνα

με

το

άρθρο

«Ο

ρόλος

των

μια καινούργια

αρχή αν αυτή η νοσηλευτική

Νοσηλευτών/τριών και Μαιών στην Προαγωγή της

αξιολόγηση

Σεξουαλικής

ο/η

Κύπρου, αφού μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι

επισκέπτης/τρία Υγείας πρέπει να είναι προσιτός/η

παρόμοιο που να γίνεται νοσηλευτική αξιολόγηση για

και ανοικτό- μυαλος/η, έτσι ώστε να μπορεί να

το θέμα της σεξουαλικότητας.

ακούσει και να συζητά τις ανησυχίες που μπορεί να

Συμπεράσματα

εκφράσει ο ασθενής σε θέματα σεξουαλικότητας.

Συμπερασματικά,

Επίσης, δεν πρέπει να παραλείπεται η σεξουαλική

φαίνεται ότι κάθε γυναίκα και άντρας έχει δικαίωμα

πτυχή του ατόμου κατά την παροχή φροντίδας

για

ενός/η Κοινοτικού/ης Νοσηλευτή/τριας. Επιπλέον,

ενημέρωσης όπως για παράδειγμα στο σύνδεσμο

ο/η Νοσηλευτής/τρια στο Τμήμα Ατυχημάτων και

οικογενειακού προγραμματισμού για θέματα όπως

Επειγόντων Περιστατικών πρέπει να παρέχει χρόνο

εγκυμοσύνη,

για ψυχολογική

σεξουαλική κακοποίηση. Στην συνέχεια, εντοπίζεται

Υγείας»

της

Κούτας

υποστήριξη

των

(2005),

ατόμων

που

εντασσόταν

στα

μέσα

ενημέρωση

και

από

νοσοκομεία

την

μελέτη

πρόσβαση

ανεπιθύμητη

σε

της

αυτή

χώρους

εγκυμοσύνη

και

εισέρχονται λόγω βιασμού ή κακοποίησης.

ο μειωμένος ρόλος του άντρα στην εγκυμοσύνη ενώ

Καινοτόμος Ιδέα

αυξάνεται

Πρώτη ιδέα

κακοποίηση. Παράλληλα, οι γυναίκες κατά την

Σύμφωνα με τα παγκόσμια δεδομένα στις 26η

περίοδο της εγκυμοσύνης νιώθουν ευτυχισμένες και

Νοεμβρίου είναι η παγκόσμια μέρα σεξουαλικής

απολαμβάνουν την περίοδο αυτή. Αντίθετα, στη

κακοποίησης. Σ' εκείνη την ημέρα θα μπορούσαν σε

σεξουαλική κακοποίηση νιώθουν κατωτερότητα διότι

όλα τα θέατρα ή κινηματογράφους τις Κύπρου να

οι άντρες δεν ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα τους.

προβάλλονται ταινίες ή φιλμάκια με θέμα προβολής

Μέσω της σεξουαλικής κακοποίησης οι άντρες

την αντιμετώπιση των σεξουαλικών κακοποιήσεων

θεωρούν ότι τονώνουν την αυτοπεποίθηση τους και

και των ρόλων των νοσηλευτών. Παράλληλα, έξω

τον αντρισμό τους. Ένα άλλο μέρος της μελέτης είναι

από τις αίθουσες προβολής να διανέμονται φυλλάδια

και ο ρόλος του νοσηλευτή στην εγκυμοσύνη και

κατά της σεξουαλικής κακοποίησης από φοιτητές του

στην σεξουαλική κακοποίηση. Φαίνεται ότι ο ρόλος

Τμήματος

των

Νοσηλευτικής

του

Τεχνολογικού

η

συμμετοχή

νοσηλευτών

του

στην

στην

σεξουαλική

εγκυμοσύνη

επιφέρει

Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Αλλά και να

εμπλουτισμό της γνώσης των εγκύων. Ενώ ο ρόλος

υπάρχουν γυναίκες που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά

των νοσηλευτών στις σεξουαλικά κακοποιημένες

για να αφηγούνται τις δικές τους εμπειρίες, έτσι ώστε

γυναίκες

να γίνει κατανοητό πόσο άσχημα επιδρά η σε-

ψυχολογική υποστήριξη των γυναικών αυτών.

ξουαλική κακοποίηση.

Τέλος, «ο εμπλουτισμός της γνώσης, η βελτίωση των

Δεύτερη ιδέα

δεξιοτεχνιών,

Στο μάθημα της Παθολογικής Νοσηλευτικής δόθηκε
μια νοσηλευτική αξιολόγηση κατά της Doenge,
Moorhouse & Murr (2008). Ένας τομέας που
αξιολογείται είναι και η σεξουαλικότητα. Ίσως να ήταν

επικεντρώνεται

επαγγελματίες
ανθρωπιστικής

η

περισσότερο

συνεργασία
υγείας

με

και

προσέγγισης

η
θα

στη

άλλους
υιοθέτηση

ενδυναμώσουν

τους/τις νοσηλευτές/τρίες ώστε να αναγνωρίσουν την
μοναδικότητα
επαγγελματίες

του

ρόλου

υγείας,

τους,

στην

σεξουαλικής υγείας» (Κούτα, 2005).

από

άλλους

προαγωγή

της
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